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4.1. Общи принципи
4.1.1 Предложение за нивата на управление
Дискусиите относно териториалния обхват и особено тези за центровете на
районите за планиране през последните 8 години показват изключително голяма
чувствителност към темата. При тези дискусии, както и при представянето на една или
друга идея за локализацията на едно бъдещо второ ниво на самоуправление, акцентът
винаги е бил къде да бъде центърът. За да не се изпадне отново в подобна ситуация,
разработващият екип смята за особено важно въпросът за броя и големината на единиците
от второто ниво да се обвърже с избора на административните им центрове и тези два
въпроса да бъдат разглеждани и решавани едновременно.
Както се посочва в историческия преглед на административно-териториалните
реформи в България в периода след Освобождението, промените на по-горните нива на
териториално управление трябва да бъде обвързани със съответна реформа на общинското
и околийското ниво на управление. От 1959 г. насам, когато в България е установено
двустепенно административно-териториално деление област/окръг – община, общините в
страната се запазват сравнително големи по територия и население.
Следователно, всяко едно предложение за броя на единиците от второто ниво
задължително трябва да отчита последствията върху общините от създаването на единици
с подобен обхват. Липсата на достатъчно адекватно решение на този проблем може да
доведе до провал на самата реформа, както това се случи в периода 1987 – 1999 г.
По отношение на отговора на този въпрос, екипът подкрепя установената в нашата
практика двустепенна система на административно-териториално деление със следните
аргументи:
•

територията на Република България не е достатъчно голяма за установяване

на тристепенно деление, както например в Полша;
•

тристепенното деление създава допълнителни трудности по отношение на

координацията и взаимодействието между нивата на управление, подсилени най-вече от
липсата на достатъчен институционален капацитет;
•

тристепенното деление ще увеличи разходите за управление и числеността

на администрацията;
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•

най-важният аргумент, обаче, е свързан с произтичащата от установяване на

тристепенно деление необходимост от раздробяване на съществуващото деление на ниво
община. При създаване на три нива на управление би следвало броят на общините да
нарасне драстично и от настоящите 264 да стане между 1500 – 2000 броя. Това изисква
пълен отказ от всичко постигнато в областта на местното самоуправление през
последните 15 години, цялостна промяна на законодателството, на правомощията на
новите малки общини и на техните финансови приходоизточници. Разработващият екип
би искал категорично и в зародиш да отхвърли като неприемливи всякакви подобни идеи
и да подчертае важността от запазване на стабилността на общините като основна единица
на самоуправление в установените към настоящият момент параметри. Запазването на
стабилността на общинското ниво на управление е от огромна важност за развитието на
страната през следващите няколко години като се има предвид очакванията за ролята на
общините при усвояване на средствата от фондовете от ЕС. Нещо повече - през
последната година нееднократно е изразявана идеята за необходимостта от известно
окрупняване на общините, която се аргументира с посочените по-горе политически и
социално икономически критерии.
Идеята за тристепенно деление, установена със ЗМСМА през 1991 г., е отхвърлена
още в периода 1992 – 1993 г., което доведе до отмяната на текстовете в ЗМСМА,
предвиждащи създаването на тристепенно деление, включващо и околии. Препоръка да се
изгради двустепенно териториално деление, включващо областите и общините се съдържа
в документа „Основни положения на административно-териториалната реформа в
Република България” от 1995 г. на Националния център по териториално развитие и
жилищна политика към Министерството на териториалното развитие и строителството.
Макар че не е одобрен от правителството, всъщност този документ играе ролята на
стратегия за развитие на процеса на реформа за един сравнително дълъг период от време.
Същата идея е развита от авторски колектив под ръководството на Гинка
Чавдарова. Този доклад посочва, че в съответствие с нашите положителни тенденции и
при отчитането на тенденциите в страните с пазарна икономика „е целесъобразно
бъдещото териториално устройство на страната да се основава на два типа
самоуправляващи се териториални общности – общини и области. Всяко от тези нива се
характеризира със собствена сфера на дейност, свой изборен орган на самоуправление и
своя администрация. … не е целесъобразно изграждането на междинни структури (от типа
на околиите) между общините и областите, тъй като за мащабите на страната
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потребностите от тези структури могат да бъдат посрещнати или от доброволни
междуобщински

сдружения

или

от

областното

самоуправление,

или

от

деконцентрираните държавни служби на отделните ведомства.”19
След аргументацията за придържане към двустепенна система на управление,
разработващият екип на доклада счита, че за постигането на по-голяма яснота при
представянето на вариантите за изграждане на второ ниво на самоуправление е
разглеждаме две паралелни групи принципи и критерии:
1) Принципи и критерии за избор на оптимален териториален обхват на бъдещите
единици от второто ниво на самоуправление;
2) Принципи и критерии за избор на центрове на единиците от второто ниво.

4.1.2. Принципи и критерии за избор на оптимален териториален обхват на
бъдещите единици от второто ниво на самоуправление20
Както многократно се споменава в настоящия доклад, стандартен модел за
оптимален териториален обхват на местни структури не съществува. Неговият избор е
резултат от изчисляване на разходи и ползи от предоставянето на публична услуга, чието
изчисляване обикновено се разпределя в 4 основни критерии:
- Икономии от мащаба (economies of scope) – към кое ниво принадлежат разходите
и ползите от доставянето на услугата. Този критерий изисква териториалният обхват на
единицата да съвпада с икономическите граници или с т.нар. „област на ползите” (benefit
area).
- Икономии от размера/ефикасност (economies of scale) - цената на услугата
намалява с нарастване броя на нейните потребители.
- Ефект на „разпиляването” (spillover effect) или „феномен на гратисчията” (free
rider)

–

този

критерий

акцентира

върху

един

от

основните

проблеми

на

децентрализираното управление - даден жител от една юрисдикция „безплатно”
консумира ползите, произведени от съседна единица. Феноменът на гратисчията е широко
застъпен в сферата на образованието и здравеопазването. Същите икономически
19

“Административно-териториалната реформа – реалност и бъдеще”, авторски колектив под ръководството
на Чавдарова, Г., издателство Форком, София, 1995 г., стр.18

20

В тази част от доклада източниците на информация са: Център за публична администрация, НБУ (2007):
Разработване на варианти на обхвата на услугите, които могат да бъдат предоставени най-ефективно
на второ ниво на самоуправление; Zoltán Hermann, M.Tamás Horváth: Allocation of Local Government
Functions: Criteria and Conditions; Roy Bahl: Worldwide Trends in Fiscal Decentralization; Anwar Shah (1994):
The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies.
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неефективни взаимодействия съществуват между самите единици, особено когато едната
е с по-голям капацитет. Примери в тази връзка са въздушно и водно замърсяване,
третиране на отпадъци. Това е една от малкото, но трудно контролируема негативна
последица от децентрализираното управление. За целта обаче, както, се изтъкна по-горе от
историческия преглед на динамиката на местното самоуправление в 7 страни-членки на
ЕС варианти за коригиране на този проблем съществуват: окрупняване на единици от
едно ниво с цел повишаване на техния капацитет на местно самоуправление, което ще
доведе до повишаване на качеството на местни услуги и адекватно задоволяване на
потребностите на населението и/или стимулиране на междуобщинско сътрудничество с
ясно дефинирани граници на отговорности, разходи и ползи.
- Политическа близост (political proximity) – този критерий комбинира
способността за поемане на отговорност от съответната административно-териториална
единица и принципа на субсидиарността. Колкото е по-голяма по територия и население
дадена местна структура, толкова тя е по-отговорна за това какво се случва на нейна
територия. Само че, от гледна точка на субсидиарносттта, разстоянието между властта и
гражданите се увеличава. И обратното, когато единицата е малка, възможностите за
манипулативно местно самоуправление се увеличават, степента на отговорност пада,
докато разстоянието между властта и гражданите се намалява.
Ще приложим тези четири критерии при дискусията на силни и слаби страни
относно предлаганите от нас 3 варианта за броя на единиците при изграждане на второ
ниво на самоуправление, като във всеки от вариантите тези критерии ще присъстват с
различна тежест. Изключително важно е да подчертаем още веднъж, че макар основните
задачи на доклада да са свързани с идентифициране и разглеждане на възможните
варианти за големина на териториалните единици, на които да се обособи второ ниво на
самоуправление, екипът на „ФРМС Консулт” прави по-комплексно разглеждане на
положителните и отрицателните страни във всеки от предложените варианти и от гледна
точка на посочените по-горе критерии. Можем да изведем на преден план и допълнителни
критерии, които имат не по-малко важно значение в обособяването на териториален
обхват на дадена административно-териториална единица. Това са критериите: средна
работна заплата, брой открити работни места през даден период от време, привлекателен
инвестиционен климат и не на последно място - ограничени, до колкото е възможно,
разстояния „център-периферия”, с цел минимализиране на миграционните процеси.
Последното представлява и един от основните критерии за избор на центрове на
единиците от второто ниво.
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4.1.3. Принципи и критерии за избор на центрове в единиците от второто ниво
Центърът на дадена административно-териториална единица от второ ниво на
самоуправление е необходимо да притежава висок икономически, политически, културен
и човешки потенциал, за да е в състояние както да предлага качествени услуги на
жителите на юрисдикцията, така и да изпълнява силна лидерска роля в междуобщинските
дейности. Не бива да се забравя и капацитетът за формулиране на кратко-, средно- и
дългосрочни политики и практики за развитие на съответната територия и опит в
привличането на чуждестранни инвестиции.
Съществуват десетки индикатори за изчисление на финансовия, административния
и политически капацитет на потенциален център за административно-териториална
единица. Извън мащабите на този доклад е да използва всеки от тези индикатори. Водейки
се от принципа на конвергенция21 екипът на „ФРМС Консулт” се обединява около общото
становище, че центрове на над-общинските нива на самоуправление следва да бъдат
градове с положителни стойности на икономически растеж, измерими чрез индикатора
БВП на човек от населението.
Друг критерий, който присъства в предложения вариант, е географската близост на
териториалните единици и съществуваща възможност за естествено окрупняване на
териториите (областите), отчитайки и фактора разстояние между „център – периферия” в
дадената територия.
По данни на НСИ за 2003 г. в България се обособяват 14 градове с положителни
стойности на икономически растеж. Таблицата по-долу онагледява тази информация. За
по-добра визуализация градовете с положителен БВП на глава от населението са
отбелязани в жълто.

21

Конвергенцията се дефинира като тенденция към постепенно намаляване на различията в определени
икономически индикатори, измервани на принципа човек от населението или на един зает (БВП, БДС,
паричен доход и др.). Характеристиките на конвергентните процеси все повече се свързват с тези на растежа
на БВП на глава на населението.
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Таблица 3
Ранк
(2003)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Област
София
(столица)
Пловдив
Варна
Бургас
Стара Загора
Благоевград
Враца
Велико
Търново
Плевен
Русе
София
Пазарджик
Хасково
Шумен
Добрич
Габрово
Ловеч
Сливен
Кюстендил
Монтана
Ямбол
Разград
Силистра
Търговище
Перник
Смолян
Кърджали
Видин

Население Население
2002
2003

БВП на
човек
2003

БВП
Номинален
(млн.
растеж на
лева) 2003
БВП%

1194164

1208930

8389

10142

7,0%

712702
460001
421049
366636
336988
219830

710958
458661
419925
364051
335638
216388

3837
4794
5146
5641
3623
5518

2728
2199
2161
2054
1216
1194

15,8%
11,2%
37,7%
24,5%
23,0%
18,5%

289229

287011

4006

1150

9,9%

320327
264232
267879
305790
272448
201890
210635
140991
165456
21544
158746
176963
151793
143129
138994
139600
146431
137005
162332
125158

315230
261108
264988
303246
270096
200701
208469
139115
163342
213194
156376
173596
149534
142388
137424
138160
144104
135029
161002
122609

3447
3902
3540
2455
2613
3447
3191
3967
3382
2465
2940
2537
2898
3037
3049
2998
2671
2805
2138
2763

1087
1019
938
744
706
692
665
552
552
526
460
440
433
432
419
414
385
379
344
339

4,6%
6,2%
-5,3%
-7,7%
-12,9%
16,3%
3,6%
-6,6%
-2,1%
-16,8%
-19,5%
-14,7%
-6,5%
-3,1%
1,5%
1,2%
-26,0%
-14,3%
-19,2%
-9,7%

Източник: НСИ
Тези данни ще послужат за аргументация при препоръката 12 от 14-те областни
градове с положителна стойност на икономически растеж да се запазят като областни
администрации в бъдещо окрупняване на единици от второ ниво на самоуправление.
.
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4.2. Предложение за броя на единиците от второто ниво на самоуправление
Анализът на европейската практика относно големината и броя на единиците от
второто ниво, както и прегледът на българските традиции в тази област и предложените
допълнителни критерии, очертават следните възможни варианти, които екипът предлага
като първоначална основа за дискусия:
4.2.1. Вариант първи – 28 области
Силни страни

Слаби страни

Не се налага промяна на сега действащото Сравнително слабо развита единица, с
административно-териториално деление

преобладаващо деконцентрирани функции,
като

настоящият

й

капацитет

не

би

отговарял на изискванията за второ ниво на
самоуправление
Позволява запазване на съществуващата Твърде малки по размер единици за второ
организация на териториалните звена на ниво на самоуправление, където не би
централната изпълнителна власт

могло да се постигне икономии от размера
(вж.стр. 51)

Съгласно критерия „политическа близост” Такава

големина

на

териториалната

(вж.стр. 52) – сравнително ограничена единица на второ ниво на самоуправление
дистанция между власт и население, като в съществено се различава от тенденцията в
същото време достатъчно голяма, за да е ЕС за територията на това ниво.
способна да поема отговорност за своите Същото се отнася и за средния брой
действия; постижим граждански контрол.

население

за

второто

ниво

на

самоуправление.
Поддържа ефекта на „разпиляването” (вж.
стр. 51 - 52)

4.2.2. Вариант втори -12 -13 области
В приетия от Съвета по децентрализация на държавното управление през 2007 г.
доклад22 се посочва, че се препоръчва създаване на 10 - 12 области. В българската история
22

Аналитичен доклад „Проучване практиката на страни членки на ЕС с функциониращи две нива на
местно самоуправление”, 2007
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административно деление с подобен брой единици е съществувало в периода след 1901 г.
до 1934 г. и в периода 1949 – 1959 г.
Вариантът „13 области” е единственото решение, което няма да налага създаването
на междинни единици между областите и общините. Една от причините през 1999 г. да се
констатира неефективността на съществуващото деление от 9 области беше именно тази,
че връзката между толкова големи области и общините е твърде слаба и ефективността на
управление с тях е ниска. Хипотетично, констатираната неефективност при вариант 9
области би могла да не произтича от самия брой на единиците, а от неадекватното
обособяване на техните територии.
Има няколко варианта за групиране на настоящите области от 28 до 13. Предлагаме
следното групиране на досегашните области, което се основава на разбирането, че
окрупняването на областите се извършва на географски, културно-исторически и
социално-икономически принцип, като за център на новообособената област се избира
най-големият град в съответната област.
1. Област София – включва територията на Столична община с център София;
2. Област Софийска – включва територията на Софиска област и област Перник с
център София;
3. Област Благоевград – включва територията на област Благоевград и област
Кюстендил с център Благоевград. част от общините от област Кюстендил биха
могли да предпочетат да се присъединят към Софийска област;
4. Област Пловдив – включва територията на областите Пловдив, Пазарджик и
Смолян с център Пловдив;
5. Област Стара Загора – включва територията на областите Стара Загора, Сливен и
с център Стара Загора;
6. Област Бургас – включва територията на областите Бургас, Ямбол с център
Бургас;
7. Област Враца – включва територията на областите Враца, Видин и Монтана с
център Враца;
8. Област Плевен – включва областите Плевен и Ловеч, както и общини от област
Велико Търново, с център Плевен;
9. Област Велико Търново – включва областите Велико Търново и Габрово с център
Велико Търново;
10. Област Русе – включва областите Русе, Силистра и Разград с център Русе;
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11. Област Варна – включва областите Варна и Добрич с център Варна;
12. Област Шумен – включва областите Шумен и Търговище с център Шумен.
13. Област Хасково – включва областите Кърджали и Хасково с център Хасково
От предложените области и областни центрове единствено Хасково фигурира в
базата данни на НСИ за 2003 г. като област с отрицателни стойности на икономически
растеж (вж.таблица 3). Макар и все още актуални (по последни данни на НСИ са към 2003
г.), тези данни не отразяват настоящата ситуация в повечето области. В процеса на бързо
придвижване на капитала към перспективни производства, в област Хасково се наблюдава
бърз икономически растеж. Хасково е един от основните центрове на българското
машиностроене за хранително-вкусова промишленост, отоплителни и битови уреди,
технологични линии за производство на месни и млечни продукти. Съществува отлична
материална база. Налице е и добро ниво на инфраструктурата, обслужваща бизнеса телекомуникационни услуги (включително мобилни комуникации и доставка на
Интернет), електро- и водоснабдяване, транспортна инфраструктура. В този смисъл
считаме област Хасково за перспективна по отношение на растеж на БВП и съответно
град Хасково за подходящ административен център на областта.
Не бива да се подценява и фактът, че Хасково е съществувал като център на
административно-териториална единица от второ ниво в периодите 1879 - 1885 г., 1885 1901 г., 1949 - 1998 г. В историческа перспектива градът е развивал административен
капацитет от Освобождението до наши дни.
От друга страна, областите с положителен номинален БВП Търговище и Силистра
не обособяват областни единици при вариант „13 области”. Това е така, тъй като и двете
области са сравнително малки по географска площ единици и населението за всяка от тях
е под минималните нива от 150 000 души съгласно изискванията на ЕС.
По-долу е представена таблица с информация за средна географска площ, среден
брой население и сумарен БВП на новопредложените 13 области, от която е видно, че
запазвайки сегашното си статукво областите Силистра (площ 2846 км² и население 137
424 души) и Търговище (площ 2710,4 км² и население 138 160) остават далеч под
хипотетичните бъдещи средни стойности за страната. Любопитен е и фактът, че област
Силистра

е

съществувала

като

отделна

административно-териториална

единица

единствено в периода от Освобождението до началото на миналия век и от 1959 до 1987
г., докато област Търговище се обособява като местна структура от второ ниво в
социалистическия период 1959-1987 г.
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Следователно, считаме че допълнителен фактор за развитие на икономическия
потенциал на областите Търговище и Силистра би бил тяхното присъединяване към поголеми административно-териториални единици и с по-голям капацитет за провеждане на
стимулиращи политики за местно развитие, обвързани с адекватни финансови ресурси.
Таблица 4 Данни за средна географска площ, среден брой население и сумарен
БВП по области
13 области

София-град
Област Пловдив, вкл.
областите Пловдив,
Пазарджик и Смолян
Област Варна, вкл.
областите Варна и Добрич
Област Бургас, вкл.
областите Бургас и Ямбол
Област Стара Загора, вкл.
областите Стара Загора и
Сливен
Област Благоевград, вкл.
областите Благоевград и
Кюстендил
Област Враца, вкл.
областите Враца, Видин и
Монтана
Велико Търново, вкл.
областите Велико Търново и
Габрово
Област Плевен, вкл.
областите Плевен и Ловеч
Област Русе, вкл. областите
Русе, Силистра и Разград
Софийска област, вкл.
областите Софийска и
Перник
Област Хасково, вкл.
областите Хасково и
Кърджали
Област Шумен, вкл.
областите Шумен и
Търговище

СРЕДНО

Сумарен БВП по
области от общия
БВП на страната за
2003

Обща географска
площ

Общо население

1311

1208930

29.5%

13662,7

1149233

11.2%

8539,7

667130

8.3%

11083,6

569459

7.5%

8695,1

577245

7.5%

9501

492014

4.9%

10288,1

512593

5.7%

6684,6

426126

5.0%

8782,1

478572

4.8%

8286

540920

5.4%

3734

409092

3.8%

8752,1

431098

3.1%

6106,2

338861

3.2%

8,111

600,098

8%

От предложената таблица би могло да се направят няколко важни извода за целите
на сравнителния анализ. При вариант с административно-териториално деление от 13
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области средната географска площ за всички единици от второто ниво възлиза на 8,111
км² (при вариант 28 тя е 3,961 км²), което се доближава до средните стойности на 7-те
държави от ЕС – 5,136 км², като съответните данни за останалите 11 страни членки са
също приблизителни – 7,102 км². Сравнявайки информацията по показател „среден брой
население” данните отново са сходни. При вариант 13 области съответната стойност за
България възлиза на 600,098 жители (при 28 области тя е 278,617) от една
административно-териториална единица от второто ниво, при 7-те страни е 688,557, а при
11-те – 637,773 жители. Данните за сумарен БВП показват, че така формираните области
генерират приблизително сходни икономически резултати, с което в значителна степен се
коригират вътрешнорегионалните различия в страната. Изключения правят областите
София-град и Пловдивска, но това са основни икономически зони в страната, които
независимо от вида на административно-териториалното деление винаги ще присъстват с
по-високи стойности.
Наред

с

историческите

и

социално-икономическите

характеристики

на

териториално деление от 13 области, реализацията на този вариант е свързана с
възможността някои общини да преминат самостоятелно и доброволно към област,
различна от областта, към която приспадат в момента. Това могат да бъдат конкретни
общини, които в новата ситуация биха се оказали твърде далече от областния център. Така
например Община Свищов би могла да реши дали да премине към област Плевен, общини
от област Кюстендил да решат дали да преминат към област Благоевград, община Нова
Загора да прецени дали да премине към област Стара Загора и др.
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Силни страни

Слаби страни

Създава добри предпоставки за активно По-трудно

постижима

ефективна

участие на регионите в планирането и координация между общините и областния
усвояването на структурните фондове

център

Няма да се налага създаване на междинни По-широка дистанция население – местна
единици между областите и общините.

власт,

но

и

по-силна

политическа

отговорност при вземането на решения
Контролиран ефект на „разпиляването”,
поради по-големия териториален обхват, с
което

се

и

ограничава

феномена

на

гратисчията.
По-големи предпоставки за задоволяване
критериите

„икономии

от

мащаба”

и

„икономии от размера” и стимулиране на
междуобщинското сътрудничество.
Доближаване

до

общоевропейските

тенденции и съществуващите положителни
практики

на

окрупняване

на

териториалните единици, където действа
второ ниво на самоуправление.

4.2.3. Вариант трети – 6 области
Обхватът ще съвпада с настоящите териториални граници на районите за
планиране.
Силни страни

Слаби страни

Съвпадайки с нивото на планиране, този Негативна

тежест

на

критерия

вариант създава добри предпоставки за „политическа близост” – големи дистанции
активно

участие

планирането

и

структурните фондове.

на

регионите

усвояването

в периферия-център
на власт.

Степента

и

население-местна
на

политическа

отговорност се изравнява с вариант 1
(малки територии), тоест при прекалено

62

големи

територии;

контролът

по

доставянето на публични услуги става
почти невъзможен.
Отговаря на общата тенденция в Европа Трудно определяеми граници на разходите
към

създаване

на

по-големи и ползите, с което принципът „икономии от

административно-териториалани единици

мащаба” се нарушава

Ограничаване на публичните разходи за Налага се създаване на нови междинни
услуги поради ефективното функциониране единици, разположени между общините и
на критерия „икономии от размера”

областите с цел осигуряване на по-добра
координация и ефективност в съвместната
им работа

Възможност за реализация на регионални Липса на съществуващ административен
оперативни

програми

за

следващия капацитет на това териториално ниво

програмен период 2014 – 2021 г.
Създаването на административни региони с подобен обхват не би разширило
възможностите за управление на средствата от фондовете на ЕС на регионално ниво, тъй
като оперативните програми за периода 2007 – 2013 ще бъдат в процес на изпълнение.
Поради тази причина до 2013 г. няма да могат да бъдат разработвани оперативни
програми, управлявани на едно бъдещо регионално ниво и до голяма степен
възможностите за участие на регионите в процеса на усвояване на средствата от ЕС ще
бъде ограничен, дори и да бъдат създадени големи региони.
Този вариант има твърде много недостатъци и на този начален етап считаме за
удачно да препоръчаме да не се обсъжда подобен вариант на териториално деление.
Екипът на ФРМС Консулт счита варианта 12 - 13 области за най-икономически
ефективен и в полза на преориентация от централизирано към децентрализирано
управление.
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